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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium

Fénymásoló

Szent Ágota

…”mindenüket elhagyva követték”…
(Lk 5,11)

A Nemzeti Együttműködési Alapban meghirdetett pályázatok során, ahol az egyházak és civil
szervezetek is bátran részt vehetnek, az egyházközség Sztriha
Kálmán közhasznú alapítványa
is gyakran pályázik és nyer. Legyen az saját, tervbe vett céljainak megvalósítása, közösségi
programok szervezése, lebonyolítása, akár eszközök beszerzése.
Az elmúlt évben az alapítvány
jóvoltából pályázati úton kapott a
Plébánia egy számító gépet és egy
nyomtatót. Most év elején egy
fénymásolóhoz jutott hozzá, szintén az alapítvány nyertes pályázatából.
A héten került leszállításra és
beszerelésre a Kyocera márkájú,
nagy teljesítményű fénymásoló,
amelynek ára 477 ezer forint.
Elsősorban a plébánia hitéleti
újságja, a heti rendszerességgel
megjelenő „Kiáltó szó” sokszorosítására, továbbá a hitoktatáshoz
szükséges anyagok minél több, és
minél gyorsabb kézbe adására
szeretnénk használni ezt az új
eszközt.
Köszönjük a pályázatíró Molnár
Elvira precíz munkáját, az alapítvány tagjainak és elnökének Hajdú Gézának pedig lelkes, mindig
segítő és építő hozzáállását.

Vértanú, szűz
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Nem egészen világos, hogy a történet
egyik szakasza alatt, Jézus hol tartózkodik. Egyáltalán ott van? Még
látjuk beszállni a bárkába, de amikor
Péter és társai kivetik a hálóikat,
Jézus nincs jelen, majd a szerencsés
halfogás végén ismét felbukkan. Hol
ott van, hol nincs. Persze a mi szempontunkból ítélve, ahogyan mi emberek érezzük.
A tanítványok megkérdezték Baal
Shem-től, miért van az, hogy a vallásos ember, néha olyan távolinak érzi
Istent, és egyes helyzeteket is Isten
nélkülinek? Baal Shem így válaszolt.
Amikor az apa tanítja fiát járni, először elé áll, kitárja két kezét, várja
gyermeke lassú, tapogatózó haladását. De abban a pillanatban, ahogy a
gyermek apjához érne, az hátrább
húzódik, így a gyermeknek tovább kell
lépnie. És az apa újra és újra hátrál.
Így tanul meg a gyerek járni.
Vele és nélküle. És mind a kettő értem történik.
Jézus minden helyzetben tanít bennünket. Legfőképpen arra, hogy ő
mindig velünk van. Ebben a történetben például ő az első halász, aki
nem akkor halászik, amikor szoktak
–éjszaka-, hanem amikor neki tetszik. Továbbá arra, hogy olyan nagy
mennyiségű halat fognak, ami képzeletüket, terveiket felülmúlja, még
inteni is kell, segítséget kérve a másik csónaktól. Vagyis amit az Isten
ad, bármit, az emberi mértékkel nem
mérhető, túlcsorduló.
Tanít arra is, hogy ne a csodára figyeljünk, hanem annak hatására. Ez
tán még a csodától is nagyobb csoda.
Jézus egyiknek sem mondja, hogy
kövessék őt. Legyenek a tanítványai.
Olyan élményben van részük az embereknek, annyira megragadja őket
Jézus személye, mint a háló, hogy
mindenüket elhagyva követték őt.
G.F.

G.F.

Böjte Csaba
gondolatai
Úgy gondolom, hogy akkor van
baj, ha a pénzt elkezdjük gyűjtögetni, halmozni, isteníteni, és az
általa képviselt hatalommal próbálunk visszaélni. A pénz csak
eszköz, és ezt is, akárcsak bármilyen más eszközt, lehet jóra is
használni, de általa lehet hatalmas bukásba is sodródni.
M.T.É.

2016. február 7.

A szicíliai Katániában született
előkelő szülőktől. Kiskorában elméjének ébredésekor szüzességet
fogadott és Isten szeretetére vágyott. Quintinianus kéjvágyó conzul szemet vetett a szép lányra.
Elvitette „ átnevelésre”, ahol a
vezetőnő azonnal belátta, hogy
Ágotát
nem
lehet
„érzületváltásra” nevelni. Bíróság
elé állították, kínzások sokaságát
alkalmazva rá. A helytartó levágatta gyönyörű haját és testét is
megcsonkíttatta. Megcsonkítása
után mondta Ágota a helytartónak:
„Nem szégyenled, hogy egy nő testéről azt vágatod le, ami anyádon
is volt, amelyből téged is táplált?!”
A gaztett utáni éjszakán a börtönben olyan csodában részesült,
amely csak ritkán fordul elő a
szentek legendájában. Megtörtént a természeti csoda, megcsonkított teste reggelre újra épp lett.
Tiszteletét azonban nem gyötrelmei, hanem az Etna kitörése indította el. A lávafolyam megállítására Ágota sírjáról elhozták
fátylát, mely könyörgések és
imák közepette megállította a
tragédiát, mely február 5-én megállt.
A gazdag hagyományvilág először
Katániában kezdődött, s onnan
az egész Egyházban.
Életének szíve vágya a vértanúság volt, imáinak felajánlásában
pedig az élő Istenre való odafigyelés.
A szentek és vértanúk az ő koruk
gyermekei. Mai felfogásunktól talán idegenek ezek a történések,
de ez nem jelenti azt, hogy ne legyen mondanivalójuk a mának is.
F.D-né

Krisztamami

Hirdetések

Egy újabb eszközt ajánlok a kicsik (6 éven
aluliak) és az éretlenek
fegyelmezésére, amely
segíthet, hogy ne legyél
kénytelen
erőszakos,
félelemkeltő és manipulatív módszerrel civilizált viselkedésre bírni őket. Már a
kezdet kezdetén olyan fegyelmező
stílust alakíthatsz ki, amelyben
keretet és irányt adsz a gyerekeid
viselkedésének, vezeted és tanítod
őket, de amit teszel, az nem megy
sem a lelki egészségük, sem a kapcsolatotok rovására. A kapcsolatra
épülő következetes fegyelmezés
segít, hogy a gyerekeid továbbra is
tisztelettel (függő-elfogadó helyzetben) kötődjenek hozzád, és békességben tudjátok élvezni egymás
társaságát.
Lélegezzünk! Egy jó, mély levegő
(főleg az oxigéndúsabb fajtából)
felnőttnek, gyereknek segíthet a
lelki egyensúly visszanyerésében.
Ráadásul még mókás is, amikor
egymást nézzük mély levegővétel
közben – főleg, ha a karjainkat is a
magasba emeljük és leeresztjük
közben, akár egy sas a nagy szárnyait. De vehetünk mély
„oroszlánlevegőt” is, hogy elszálljon a mérgünk, vagy sok kis nyuszilevegőt, ha megijedtünk, vagy
elfáradtunk valamitől.

- Szerdán, február 10én
hamvazószerda
lesz. Bűnbánati nap. A reggeli mise
keretében hamvazás lesz, illetve az
ezt követő vasárnapi szentmisék végén.
- Nagyböjt péntekjein a keresztút
imádkozása reggel ¼ 7-kor kezdődik.
- Február 14-én a Katolikus Kör tartja találkozóját a Közösségi Házban,
15 órai kezdettel.
- Fatimai imaóra lesz február 13-án,
a közösségi házban 16 órai kezdettel.

Üdvözöl:

Krisztamami

Februári népi jóslások
Február 2. „Gyertyaszentelő ha havaz, nem messze van már a tavasz!”
Február 6. Dorottya - „A telet Dorotytya szorítja, Julianna tágítja!”
Február 24. Mátyás - „Jégtörő Mátyás, ha nem talál, csinál!”
F.D.-né

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Padovai Szent Antal volt. A csendes,
mindaddig rejtettségben élő és figyelemre alig méltatott Antalnak, aki
jártasabb volt a mosogatásban, megbetegedett társa helyett kellett beszédet
rögtönöznie. Ekkor fedezték fel szónoki tehetségét. Új kérdésünk: Ki volt
Jézus első tanítványa, aki Keresztelő János szavára követte Jézust?
1.
András?
2.
Fülöp?
3.
Péter?
4.
Lukács?
A helyes válaszokat névvel és címmel
ellátva, péntek estig dobják be a plébánia postaládájába. A helyes megfejtők
között egy könyvet sorsolunk ki. A
nyertes nevét a február 21-i számban
közöljük. A Melkizedekkel kapcsolatos rejtvény nyertese: Szabóné Ocskó
Zsuzsanna.

P.Gy.

Rejtvény
A január 24-i rejtvény megfejtése:
„Gamáliel tanácsa” A játék nyertese:
Atlasz Henrikné. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

M.L.

Létige
7. v.: Iz 6,1-2a.3-8; Zsolt 137; 1Kor
15,1-11 vagy: 1Kor 15,3-8.11; Lk
5,1-11
8. h.: 1Kir 8,1-7.9-13; Zsolt 131; Mk
6,53-56
9. k.: 1Kir 8,22-23.27-30; Zsolt 83;
Mk 7,1-13
10. sz. (Hamvazószerda): Joel 2,1218; Zsolt 50; 2Kor 5,20-6,2; Mt
6,1-6.16-18
11. cs.: MTörv 30,15-20; Zsolt 1; Lk
9,22-25
12. p.: Iz 58,1-9a; Zsolt 50; Mt 9,1415
13. sz.: Iz 58,9b-14; Zsolt 85; Lk 5,2732
14. v. (Nagyböjt 1. vasárnapja):
MTörv 26,4-10; Zsolt 90; Róm
10,8-13; Lk 4,1-13

Derűs pillanat
Vendéglőben
- Kérek egy korsó sört! Eliszogatok,
amíg várom a barátnőmet!
- Világost, vagy barnát?
- Hát magának ahhoz mi köze?!

1. Keresztelő Szent János így mutatott rá Jézusra, „íme az
……………….”2. A világ teremtő ura
3. Itt született Jézus 4. A biblia egyik
könyve 5. Isten adta nekünk, betartásuk életre vezet 6. Itt tette Jézus
első csodáját
A megfejtést 2016. február 12-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. A nyertes
nevét a 2016. február 21-i számban
közöljük.
M.T.É.

Gyógyfüvek
Február 1-től február 14-ig: IMMUNERŐSÍTÉSRE, NYUGTATÁSRA, VÉRTISZTÍTÁSRA: Minden negyedik nap egy csésze kakukkfűvagy orbáncfű tea, esetleg válogatva.
A közbeeső napokon négy naponként
egy csésze pásztortáska.
Február 15-én: BAKTÉRIUMFERTŐZÉS MEGELŐZÉSÉRE: Egy csésze valamelyik mentateából.

F.D-né

A plébánia elérhetőségei:
6791 Szeged-Kiskundorozsma,
Szent János tér 6.
tel.: (62) 461-228 és (20) 82-32-159
email: dorozsmaiplebania@gmail.com
web: http://dorozsmaiplebania.hu

Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

K.Á.

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Ligeti stációk: 11735035-20053952
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Farkas Dezsőné (F. D.), Koczkás Ágnes (K. Á.), Kósa László (K. L.), Kósa Lászlóné
(tördelés), Maróti László (M. L.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagyné Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés)

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen.

